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262. 

На основу члана 38. став 4. Закона о удружењима 
(„Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 – др. закон и 
99/11 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –УС, 72/12, 7/14 и 44/14), 

Влада доноси 

У Р Е Д Б У1 
о средствима за подстицање програма или недоста-
јућег дела средстава за финансирање програма од 

јавног интереса која реализују удружења 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Садржина уредбе 

Члан 1. 

Овом уредбом ближе се уређују услови, критери-
јуми, обим, начин, поступак доделе, као и начин и 
поступак враћања средстава за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање про-
грама (у даљем тексту: програм) које реализују удру-
жења, а који су од јавног интереса. 

Појам удружења и примена уредбе 

Члан 2. 

Под удружењем, у смислу ове уредбе, подразумева 
се добровољна и невладина недобитна организација 
заснована на слободи удруживања више физичких или 
правних лица, основана ради остваривања и унапређе-
ња одређеног заједничког или општег циља и интере-
са, који нису забрањени Уставом или законом, уписана 
у регистар надлежног органа у складу са законом. 

Ова уредба се не примењује на финансирање, одно-
сно суфинансирање програма које је уређено посебним 
законом и прописима донетим на основу тог закона. 

Програм 

Члан 3. 

Орган државне управе у чијем делокругу је 
област у којој се остварује јавни интерес, односно ко-
__________ 

1 Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 16 од 5. 
марта 2018. године. 

рисник средстава буџета Републике Србије, аутоном-
не покрајине и јединице локалне самоуправе у чијем 
буџету су обезбеђена средства (у даљем тексту: над-
лежни орган) подстиче програме које реализују удру-
жења, а који су од јавног интереса у складу са одред-
бама ове уредбе и аката надлежног органа донетих у 
складу са одредбама закона и ове уредбе. 

Програм из става 1. овог члана нарочито садржи: 
област у којој се програм реализује, територију на 
којој би се програм реализовао, време и дужину тра-
јања програма, циљ, врсту и обим активности које би 
се вршиле у току реализације програма и укупан број 
лица који је потребан за извођење програма. 

Програм чија реализација траје најдуже годину 
дана у формалном смислу може бити означен и нази-
вом пројекат. 

II. ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Годишњи план јавних конкурса и календар 
јавних конкурса 

Члан 4. 

Годишњи план расписивања јавних конкурса 
надлежни орган објављује најкасније до 31. јануара 
на званичној интернет страници органа и доставља 
Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом (у 
даљем тексту: Канцеларија). 

Годишњи план јавних конкурса садржи податке о 
даваоцу средстава, области, називу и планираном пе-
риоду расписивања јавног конкурса (у даљем тексту: 
конкурс) и друге релевантне податке у зависности од 
врсте конкурса. 

Канцеларија израђује и на својој интернет стра-
ници објављује календар јавних конкурса свих надле-
жних органа. 

Критеријуми за избор програма 

Члан 5. 

Избор програма који ће се финансирати сред-
ствима буџета Републике Србије, аутономне покраји-
не и јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: 
буџет) врши се применом следећих критеријума: 

1) референце програма: област у којој се реализу-
је програм, дужина трајања програма, број корисника 
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програма, могућност развијања програма и његова 
одрживост; 

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања 
јавног интереса, степен унапређења стања у области 
у којој се програм спроводи; 

3) суфинансирање програма из других извора: 
сопствених прихода, буџета Републике Србије, ауто-
номне покрајине или јединице локалне самоуправе, 
фондова Европске уније, поклона, донација, легата, 
кредита и друго, у случају недостајућег дела средста-
ва за финансирање програма; 

4) законитост и ефикасност коришћења средстава 
и одрживост ранијих програма: ако су раније кори-
шћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне 
обавезе. 

Ближа мерила за избор програма применом кри-
теријума из става 1. овог члана, као и допунске кри-
теријуме који су специфични за одређену област 
утврђује надлежни орган. 

Конкурс 
Члан 6. 

Додела средстава за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програ-
ма врши се на основу конкурса који расписује надле-
жни орган и оглашава на званичној интернет страни-
ци надлежног органа и порталу е-Управа. 

Конкурс обавезно садржи следеће податке: једну 
или неколико сродних области од јавног интереса; ко 
може бити учесник конкурса; рок за подношење прија-
ва; обим средстава која се додељују; преглед конкурс-
не документације коју је потребно доставити, уз попу-
њен образац предлога програма; трајање програма; 
ближа мерила и допунске критеријуме чијом приме-
ном се врши вредновање пријављених програма, са ја-
сним системом за вредновање сваког појединачног кри-
теријума, односно упућивање на службено гласило у ко-
ме је објављен пропис којим су утврђена ближа мерила 
и допунски критеријуми за вредновање програма. 

Надлежни органи по службеној дужности утврђу-
ју да ли је удружење уписано у регистар надлежног 
органа и да ли се, према статутарним одредбама, ци-
љеви удружења остварују у области у којој се про-
грам реализује. 

Приликом вредновања програма надлежни орган 
ће узети у обзир да ли је са удружењем у претходне 
две године раскинуо уговор због ненаменског троше-
ња буџетских средстава. 

Пријава 
Члан 7. 

Удружења – учесници конкурса подносе пријаву 
надлежном органу. 

Пријава се подноси у року који не може бити 
краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

Комисија за спровођење конкурса 

Члан 8. 

За спровођење конкурса надлежни орган образује 
конкурсну комисију (у даљем тексту: комисија) и 

својим актом ближе уређује састав, број чланова, као 
и друга питања значајна за рад комисије. 

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да 
немају приватни интерес у вези са радом и одлучива-
њем комисије, односно спровођењем конкурса (Изја-
ва о непостојању сукоба интереса). 

Именовано лице не може предузимати радње у 
својству члана Комисије пре него што потпише Изја-
ву из става 2. овог члана. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интере-
са, члан комисије је дужан да о томе одмах обавести 
остале чланове комисије и да се изузме из даљег рада 
комисије. О решавању сукоба интереса надлежни ор-
ган одлучује у сваком случају посебно, а када утврди 
сукоб интереса, именоваће у комисију новог члана као 
замену. 

Сукоб интереса постоји ако члан комисије или 
чланови његове породице (брачни или ванбрачни друг, 
дете или родитељ), запослени или члан органа удруже-
ња које учествује на конкурсу или било ког другог 
удружења повезаног на било који начин са тим удру-
жењем, или у односу на та удружења има било који 
материјални или нематеријални интерес, супротан јав-
ном интересу и то у случајевима породичне повезано-
сти, економских интереса или другог заједничког ин-
тереса. 

Ближа садржина Изјаве из става 2. овог члана и 
ближи поступак у коме се води рачуна о непостојању 
сукоба интереса уређује се интерним актом надлеж-
ног органа. 

Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад. 

Поступак одлучивања 

Члан 9. 

Комисија утврђује листу вредновања и рангира-
ња пријављених програма у року који не може бити 
дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење 
пријаве. 

Листа из става 1. овог члана објављује се на зва-
ничној интернет страници надлежног органа и на 
порталу е-Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете 
пријаве и приложену документацију у року од три 
радна дана од дана објављивања листе из става 1. 
овог члана. 

На листу из става 1. овог члана учесници конкур-
са имају право приговора у року од осам дана од дана 
њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложе-
на, надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана 
његовог пријема. 

Одлуку о избору програма надлежни орган доно-
си у року од 30 дана од дана истека рока за подноше-
ње приговора. 

Одлука из става 6. овог члана објављује се на зва-
ничној интернет страници надлежног органа и на 
порталу е-Управа. 
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Учешће стручне јавности 

Члан 10. 

У комисију могу бити именована и лица пред-
ставници стручне јавности. 

Надлежни орган може ангажовати и стручњаке за 
поједине области ради припреме анализе о успешно-
сти, квалитету и остварењу циљева програма који се 
реализују. 

Ближа мерила, критеријуме и поступак одабира 
стручњака из ст. 1. и 2. овог члана прописује својим 
актом надлежни орган из члана 5. став 2. ове уредбе, 
односно у складу са чланом 6. став 2. ове уредбе, 
приликом утврђивања конкурсних услова. 

III. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

Коришћење средстава 

Члан 11. 

Средства која се, у складу са овом уредбом, одо-
бре за реализацију програма јесу наменска средства и 
могу да се користе искључиво за реализацију кон-
кретног програма и у складу са уговором који се за-
кључује између надлежног органа и удружења. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се 
у складу са прописима којима се уређује пренос сред-
става и отварање рачуна корисника јавних средстава. 

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и 
одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен 
предмет програма, рок у коме се програм реализује, 
конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава 
и начин обезбеђења и преноса средстава, инструмен-
ти обезбеђења за случај ненаменског трошења сред-
става обезбеђених за реализацију програма, односно 
за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета 
програма и повраћај неутрошених средстава. 

Корисник средстава дужан је да пре склапања 
уговора надлежном органу достави изјаву да сред-
ства за реализацију одобреног програма нису на дру-
ги начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању 
сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској 
политици. 

Праћење реализације програма 

Члан 12. 

Надлежни орган прати реализацију програма за 
који су одобрена средства у складу са овом уредбом. 

Праћење реализације програма обухвата: 
1) обавезу удружења да обавештава надлежни ор-

ган о реализацији програма, у роковима одређеним уго-
вором; 

2) прегледање извештаја од стране надлежног ор-
гана; 

3) мониторинг посете представника надлежног ор-
гана; 

4) обавезу удружења да омогући представницима 
надлежног органа да изврше увид у релевантну доку-
ментацију насталу у току реализације програма; 

5) прикупљање информација од корисника про-
грама; 

6) друге активности предвиђене уговором. 
Праћење може обухватити и ревизију овлашће-

ног ревизора, уколико је то предвиђено конкурсним 
условима и уговором. 

Удружење односно реализатор програма је ду-
жно да надлежном органу омогући праћење реализа-
ције програма. 

Извештавање 

Члан 13. 

Удружење израђује периодичне и завршне нара-
тивне и финансијске извештаје. 

Периодични и завршни наративни извештај из 
става 1. овог члана садржи: детаљан опис активности 
и резултата реализације програма у односу на плани-
ране активности дефинисане уговором, како би се 
могла извршити процена успешности од стране над-
лежног органа и образложење за свако одступање од 
програма и преглед корективних мера чије се преду-
зимање планира од стране корисника средстава. 

Периодични и завршни финансијски извештај из 
става 1. овог члана садржи: приказ буџета, који је са-
ставни део уговора, са прегледом свих трошкова који 
су настали током извештајног периода, као и целокуп-
ну документацију која оправдава настале трошкове. 

Достављање, прегледање и процена извештаја 

Члан 14. 

Удружење доставља периодичне и завршне нара-
тивне и финансијске извештаје у роковима предвиђе-
ним закљученим уговором. 

Надлежни орган прегледа и разматра извештаје 
из става 1. овог члана. 

Прегледом финансијских извештаја надлежни ор-
ган утврђује да ли су буџетска средства наменски ко-
ришћена и да ли постоји рачуноводствена документа-
ција која указује на наменски утрошак истих. 

Плаћања и издаци који нису у складу са уговор-
ним обавезама и/или без припадајуће рачуноводстве-
не документације неће бити признати, о чему се но-
силац програма обавештава писаним путем. 

Прегледом наративног извештаја надлежни орган 
остварује увид и врши процену квалитета и успешно-
сти програма у смислу реализације постављених ци-
љева. 

О извршеној процени надлежни орган обавешта-
ва корисника средстава. 

Удружење на захтев надлежног органа доставља 
допуну и додатно објашњење навода изнетих у изве-
штају у року од осам дана од пријема захтева надле-
жног органа за доставу допуне документације. 

Мониторинг посета 

Члан 15. 

У циљу праћења реализације програма, надлежни 
орган може реализовати мониторинг посете. 
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Под мониторинг посетом, у смислу ове уредбе, 
сматра се: посета удружењу, одржавање састанака 
овлашћених представника надлежног органа са овла-
шћеним представницима удружења, присуство одре-
ђеним догађајима и манифестацијама или другим 
програмским активностима које удружење спроводи 
у склопу реализације програма. 

Мониторинг посета може бити најављена или не-
најављена. 

За програме чије трајање је дуже од шест месеци 
и чија је вредност одобрених средстава већа од 
500.000,00 динара, као и програме који трају дуже од 
годину дана, надлежни орган реализује најмање једну 
мониторинг посету у току трајања програма, односно 
најмање једном годишње. 

Извештај о мониторинг посети 
Члан 16. 

Надлежни орган израђује извештај о мониторинг 
посети из члана 15. ове уредбе у року од десет дана 
од дана спроведене посете. 

Поред извештаја из става 1. овог члана надлежни 
орган може израдити и препоруке за отклањање не-
достатака и рокове за њихову реализацију и упутити 
их кориснику средстава. 

Сукоб интереса код корисника средстава 
Члан 17. 

Удружење ће предузети све потребне мере у ци-
љу избегавања сукоба интереса приликом коришће-
ња наменских средстава и одмах по сазнању обаве-
стити надлежни орган о свим ситуацијама које пред-
стављају или би могле довести до сукоба интереса, у 
складу са законом. 

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је не-
пристрасно извршење уговорних обавеза било ког 
лица везаног уговором угрожено због прилике да то 
лице својом одлуком или другим активностима учи-
ни погодност себи или са њим повезаним лицима 
(чланови породице: супружник или ванбрачни парт-
нер, дете или родитељ), запосленом, члану удруже-
ња, а на штету јавног интереса и то у случају поро-
дичне повезаности, економских интереса или другог 
заједничког интереса са тим лицем. 

Сваки сукоб интереса надлежни орган посебно 
разматра и може од удружења затражити сва потреб-
на обавештења и документацију. 

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у 
спровођењу уговора, надлежни орган ће затражити 
од удружења да без одлагања, а најкасније у року од 
30 дана, предузме одговарајуће мере. 

Не сматра се сукобом интереса када корисник 
средстава спроводи програм који је усмерен на чла-
нове удружења као кориснике програма који припа-
дају социјално осетљивим групама или особама са 
инвалидитетом. 

Прерасподела одобреног износа средстава 
Члан 18. 

Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, 
може да тражи сагласност од надлежног органа ради 

прерасподеле средстава за реализацију планираних 
активности у оквиру одобреног програма. 

Захтевом за прерасподелу средстава не може се 
тражити повећање расхода који се односе на људске 
ресурсе. 

Прерасподела средстава се може извршити тек 
након добијања писмене сагласности или потписива-
њем анекса уговора са даваоцем средстава. 

Поступање у случају неправилности 

Члан 19. 

Надлежни орган обавештава корисника средстава 
да ће покренути поступак за раскид уговора и повра-
ћај средстава са припадајућом каматом уколико су 
неправилности такве природе да онемогућавају над-
лежни орган да утврди да су додељена средства на-
менски коришћена, односно ако утврди ненаменски 
утрошак средстава. 

Раскид уговора и повраћај средстава 

Члан 20. 

Ако се приликом праћења реализације програма 
утврди ненаменско трошење средстава надлежни ор-
ган дужан је да раскине уговор, захтева повраћај пре-
нетих средстава, односно да активира инструменте 
обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати 
са законском каматом. 

Извештај надлежног органа 

Члан 21. 

Надлежни орган израђује извештај о реализованој 
финансијској подршци програмима удружења из бу-
џетских средстава у претходној календарској години. 

Извештај из става 1. овог члана објављује се на 
званичној интернет страници надлежног органа и на 
порталу е-Управа. 

Надлежни орган може спровести анализу успе-
шности, квалитета и степена остварености циљева 
програма за која су додељена средства на конкурсу за 
доделу средстава, уколико оцени да би то довело до 
унапређења стања у одређеној области у којој се ко-
рисницима додељују финансијска средства. 

Објављивање 

Члан 22. 

Подаци и акти које надлежни орган, у складу са 
овом уредбом, објављује на својој званичној интер-
нет страници и порталу е-Управа, морају се објавити 
и на огласној табли надлежног органа. 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Престанак важења ранијег прописа 

Члан 23. 

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 
важи Уредба о средствима за подстицање програма 
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или недостајућег дела средстава за финансирање про-
грама од јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени гласник РС”, бр. 8/12, 94/13 и 93/15). 

Спровођење започетих поступака 

Члан 24. 

Поступци доделе средстава који су отпочели пре 
ступања на снагу ове уредбе а нису окончани, спро-
вешће се према прописима који су важили пре ступа-
ња на снагу ове уредбе. 

Ступање на снагу 

Члан 25. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

05 број 110-1666/2018 
У Београду, 1. марта 2018. године 

Влада 
Председник, 

Ана Брнабић, с. р. 

263. 
На основу члана 36. став 3. Закона о употреби Вој-

ске Србије и других снага одбране у мултинационал-
ним операцијама ван граница Републике Србије („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 88/09 и 36/18) и члана 42. став 
1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 
72/12, 7/14 − УС, 44/14 и 30/18 − др. закон), 

Влада доноси 

У Р Е Д Б У2 
о измени Уредбе о начину остваривања права на 
осигурање припадника Војске Србије и других 

снага одбране који се упућују у мултинационалне 
операције 

Члан 1. 

У Уредби о начину остваривања права на осигу-
рање припадника Војске Србије и других снага од-
бране који се упућују у мултинационалне операције 
(„Службени гласник РС”, број 121/14), у члану 4. 
став 1. број: „36.000” замењује се бројем: „57.000”. 

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

05 број 110-5787/2018 
У Београду, 21. јуна 2018. године 

Влада 
Председник, 

Ана Брнабић, с. р. 
__________ 

2 Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 48 од 22. 
јуна 2018. године. 

264. 
На основу члана 9. став 2. тачка 4. Закона о тајно-

сти података („Службени гласник РС”, број 104/09), 
министар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ ПРА-
ВИЛНИКА О ПРИМЕНИ ПОСЕБНИХ ПОСТУ-
ПАКА И МЕРА ЗА ТАЈНО ПРИКУПЉАЊЕ ПО-
ДАТАКА, ВРСТИ РЕГИСТАРА, ЗБИРКИ ЛИЧ-
НИХ ПОДАТАКА И ЕВИДЕНЦИЈИ ВОЈНООБА-
ВЕШТАЈНЕ АГЕНЦИЈЕ И НАЧИНУ И УСЛО-

ВИМА ПРИМЕНЕ ОВЛАШЋЕЊА 

1. Правилник о примени посебних поступака и 
мера за тајно прикупљање података, врсти регистара, 
збирки личних података и евиденцији Војнообаве-
штајне агенције и начину и условима примене овла-
шћења означава се ознаком степена тајности: „СТРО-
ГО ПОВЕРЉИВО”. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном војном листу”. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбе Правилника садрже податке чијим би от-
кривањем неовлашћеном лицу, њиховом злоупотре-
бом или уништавањем настала тешка штета по инте-
ресе Републике Србије, која за последицу може има-
ти озбиљно угрожавање активности обавештајних слу-
жби и оперативних и функционалних способности 
Војске Србије. 

Број 4004-3 
У Београду, 9. јула 2018. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

265. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-384 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 25. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику саобраћајне службе  
ПРЖУЉ Петра ВЛАДИСЛАВУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

266. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-400 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 2. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 
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ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе техничке службе 
ЈОВИЧИЋ Страхиње ТОМИСЛАВУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

267. 
Н А Р Е Д Б А  број 454-167 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 24. MAJA 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 66. став 1. Закона о Војсци Срби-
је („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист”, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17),  

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  
Професионалног припадника Војске Србије са једним 
чланом породице или пратиоцем неновчаном награ-
дом – боравак у објектима Министарства одбране и 
Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију који 
послују по принципу стицања и расподеле дохотка, у 
трајању од седам дана, поводом достојног представља-
ња и подизања угледа Војске Србије у јавности, 

поручника 
МАРКОВИЋ Ненада СТЕФАНА. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

268. 
Н А Р Е Д Б А  број 454-184 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 7. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 66. став 1. Закона о Војсци Срби-
је („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист”, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17),  

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  
Професионалне припаднике Војске Србије са једним 
чланом породице или пратиоцем неновчаном награ-
дом – боравак у објектима Министарства одбране и 
Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију који 
послују по принципу стицања и расподеле дохотка, у 
трајању од седам дана, поводом постигнутих резултата 
на Међународном такмичењу возача моторних возила 
и достојном репрезентовању Министарства одбране и 
Војске Србије, 

потпуковнике: 
ДОБРИЋ Божидара ГОРАНА, 
ЗИНАЈА Душана ДРАГИШУ, 
ЦАКОВИЋ Обрада СЛОБОДАНА; 

заставнике: 
КОЧИШ Габора ГАБОРА, 
ТРБОЉЕВАЦ Петра ЖИВАНА; 

водника 
ЂОЛОВИЋ Ђорђа ВОЈКАНА; 

десетаре: 
БЛАГОЈЕВИЋ Слободана ИВАНА, 
МИЛАШИНОВИЋ Олге СЛОБОДАНА, 
ПЕШАКОВИЋ Милоша БОРИВОЈА; 

војне намештенике: 
НЕШИЋ Милоја РАДЕТА, 
ЋИРОВИЋ Будимира БОЖИДАРА. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

269. 
Н А Р Е Д Б А  број 454-185 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 7. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 66. став 1. Закона о Војсци Срби-
је („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист”, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17),  

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  

Професионалне припаднике Војске Србије са једним 
чланом породице или пратиоцем неновчаном награ-
дом – боравак у објектима Министарства одбране и 
Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију који 
послују по принципу стицања и расподеле дохотка, у 
трајању од седам дана, поводом успешне реализације 
Тактичке вежбе са бојевим гађањем „Видра 2018”, 

капетана 
МИЋАНОВИЋ Радомира АЛЕКСАНДРА; 

заставнике: 
ГОТОВАЦ Недељка РАДОВАНА, 
ЂОРЂЕВИЋ Сотира ДАЛИБОРА; 

водника 
ЋИЛЕРЏИЋ Мирка МАРКА; 

десетара 
БОРОЈЕВИЋ Љубана ТИХОМИРА; 

разводнике: 
ВУКША Ђуре СТЕВАНА, 
ПЕТРОВИЋ Бранка СЛАВКА, 
ТОДОРОВ Мирослава ДАРКА. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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270. 

Н А Р Е Д Б А  број 4-135 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 11. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, брoj 4/16),  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану 
КАЊУГА Фетка МИРИНИ. 

К о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

271. 

Н А Р Е Д Б А  број 4-136 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 11. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 2) 
Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о ста-
њима у служби и другим односима у служби у Војсци 
Србије („Службени војни лист”, број 4/16),  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе техничке службе  
СЕЛАК Милана ДРАГАНУ. 

К о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

272. 
Н А Р Е Д Б А  број 4-137 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 11. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, брoj 4/16),  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпоручнику 
ЈАНКОВИЋ Радивоја НИКОЛИ. 

К о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

273. 
Н А Р Е Д Б А  број 4-318 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 13. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 2) 
Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о ста-
њима у служби и другим односима у служби у Војсци 
Србије („Службени војни лист”, број 4/16),  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику саобраћајне службе 
МИЛЕВ Георгиа ВАСИЛУ. 

К о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

274. 
Н А Р Е Д Б А  број 4-139 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 14. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 2) 
Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о ста-
њима у служби и другим односима у служби у Војсци 
Србије („Службени војни лист”, број 4/16),  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском воднику на одређено време 
ЦВЕТКОВИЋ Веселина ДЕЈАНУ. 

К о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

275. 
Н А Р Е Д Б А  број 6-270 
КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ  

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 21. МАЈА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, број 4/16) и члана 110. став 1. тачка 9. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/17, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15–УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику телекомуникација 
ИЛИЋ Бранка ЗОРАНУ. 

К о м а н д а н т 
пуковник 
Жељко Кузмановић, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист”, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф. 

Телефон: 011/3203–133 (32–133) 
Телефон/факс: 011/3000–200 

Штампа: Војна штампарија „Београд”, Београд, Ресавска 40б  
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